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Certyfikat iSO 9001  
dla Centrum energetyki 
Odnawialnej* uZ  
w SuleChOwie

Z  żYcIa UZ

__ agnieszka lednik-Stachowska

Zmiany gospodarcze na rynku, chęć 
ciągłego rozwoju, potwierdzenie jako-
ści oferowanych usług oraz dostosowa-
nie się do wymagań klientów sprawiły, 
że Centrum Energetyki Odnawialnej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Su-
lechowie w marcu 2018 r. wdrożyło 
System Zarządzania Jakością zgodny 
z normą PN-EN ISO 9001:2015. Standard 
akceptowany i rozpoznawany na całym 
świecie.

- Wdrożony system nie tylko ułatwi 
optymalizację i usprawni monitoring 
procesów, pozwoli również na minima-
lizację ewentualnych strat w dostar-
czaniu usług. W dzisiejszych czasach, 
to ważny element przewagi konkuren-
cyjnej – mówi Radosław Grech, prezes 
CEO. - Działając według standardów ISO 
zwiększamy także dostępność do ośrod-
ków innowacji – dodaje R. Grech.

System ISO został wdrożony w zakre-
sie:
 działalność badawczo-rozwojowa 

w zakresie nowych technologii ener-
getycznych,

 audyty energetyczne,
 działalność proinnowacyjna z zakresu 

pozyskiwania i dystrybuowania ener-
gii odnawialnej z różnych źródeł,

 doradztwo w zakresie nowoczesnych 
technologii i procesów energetycz-
nych,

 szkolenia w zakresie nowoczesnych 
technologii i procesów energetycznych,

 pozyskiwanie funduszy UE.
Spółka zobowiązała się do ciągłego 

doskonalenia Systemu Zarządzania Ja-
kością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i realizowa-
nia przyjętej Polityki Jakości, w tym m.in.:
 stałego doskonalenia Ośrodka, kompetencji i jakości usług,
 dbania o interesy naszych Klientów,
 rozwoju przedsiębiorstw i stosowania dobrych praktyk,
 stałego rozwoju działalności B+R,

 podnoszenia świadomości konsumentów w obszarze od-
nawialnych źródeł energii,

 popularyzacji mechanizmów współpracy nauki z bizne-
sem w oparciu o dobre praktyki stosowane w Centrum 
Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.,

 wsparcia biznesu w postaci pomocy de minimis.
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Z  żYcIa UZ

Dr Sylwia SłowińSka jest adiunktem w zakładzie animacji kul-
tury i andragogiki na wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
uniwersytetu zielonogórskiego. Jej zainteresowania naukowe kon-
centrują się wokół tematyki edukacji kulturalnej, animacji kultury, 
aktywności kulturalnej, realizowanej zarówno w instytucjonalnych, 
jak i nieformalnych układach oraz na problematyce szeroko rozu-
mianej edukacji ludzi dorosłych. Dr S. Słowińska wchodzi w skład 
redakcji czasopisma naukowego „Dyskursy młodych andragogów”, 
gdzie pełni funkcję sekretarza redakcji oraz redaktora tematyczne-
go w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury. Jest członkiem 
lubuskiego towarzystwa Naukowego oraz akademickiego towarzy-
stwa andragogicznego.
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Centrum Energetyki Odnawialnej UZ stawiając na innowacyjność i rozwój, nie zapo-
mina o tradycji i kulturze branż, dla których świadczy usługi i transferuje korzyści. Te 
wartości Centrum Energetyki Odnawialnej ma wpisane w DNA.

* centrum energetyki odnawialnej (ceo) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy uniwersyte-
cie zielonogórskim (wcześniej przy PwSz w Sulechowie). Główne obszary funkcjonowania ceo skupiają się wo-
kół prac badawczo–rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii 
elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii.
ceo powstało by służyć naukowcom w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale również po 
to, by wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzają-
cych i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii. wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu 
innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źró-
deł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków 
klimatycznych.

Projekt „hala laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych Źródeł energii” był 
współfinansowany z funduszy unijnych w ramach lubuskiego regionalnego Programu operacyjnego na lata 
2007-2013. całkowity koszt wyniósł ponad 15 mln zł. unia dofinansowała 85 proc. tej kwoty, resztę dopłaciło 
ministerstwo Nauki. inwestycja polegała na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium 
energetyki odnawialnej.

nagrOda Za wybitną 
mOnOgrafię!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andrago-
gicznego tegoroczną nagrodę w konkursie na wybitną 
monografię naukową z andragogiki przyznał dr Sylwii 
Słowińskiej z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Sensy oddolnych 
inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2017, ISBN 978-83-7842-301-0). Podczas kwietniowe-
go posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego dr S. 
Słowińska odebrała dyplom przekazany przez ZG ATA oraz 
list gratulacyjny od władz Uczelni.

Konkurs na wybitną monografię z andragogiki jest or-
ganizowany rokrocznie przez Akademickie Towarzystwo 
Andragogiczne. Laureaci konkursu otrzymują w ocenie 
parametrycznej 50 punktów za monografię naukową lub 
30 punktów za monografię wieloautorską uznanych za wy-
bitne dzieła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 


